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SÅDAN HAR DU ALDRIG
OPLEVET HAVET    

DU KAN FÅ DET
SOM DU VIL

... DE ANDRE OG DIG SELV
At sejle en ekstrem sejlbåd er den ul� ma� ve mulighed for 

at få teamoplevelser og samarbejdssitua� oner, du ikke kan 

få i andre sammenhænge. Det er en personlig grænseprøv-

ende udfordring. Det er socialt samlende og givende.

En dag på vandet med kollegaer/kunder er således et per-

fekt udgangspunkt for et nyt samarbejde - en bedre team- 

eller projektstart fås ikke. 

Om bord på Essex Girl får alle mulighed for selv at sejle 

en helt unik sejlbåd, bygget med et eneste formål: at sejle 

stærkt.

Alle bliver coached af vores veluddannede, professionelle 

besætning, der tager hensyn � l den enkeltes sejlererfar-

ing og ønsker � l at prøve grænser af.  Sejlererfaring er ikke 

nødvendig.  

BÅDDATA

One-off  racer bygget i kulfi ber• 

Sejles normalt af 12 personer• 

47 fod + bovspyd på 5,2 m• 

Bredde 4m, Dybde 3m, Vægt 7,2t• 

Storsejl 100m2, Genua 65m2, Code Zero 95m2• 

Spiler 150m2, Genarker 230m2• 

EKS. PÅ 24 TIMERS TEAMBUILDINGSPROGRAM 

TUR/RETUR KØBENHAVN - ANHOLT

10:00  Påmønstring Tuborg Havn, Velkomst 

10:15  Kick-off , Teambriefi ng, Målsætninger

10:30  Sejlladsbriefi ng, Rollefordeling, Sikkerhed 

11:30   Afgang Tuborg Havn, sejl sæ# es 

12:00  Essex Girl for fulde sejl, kurs mod Anholt

22:00  Ankomst Anholt (es� meret) - 3 � mers Pitstop  

01:00  Afgang Anholt - natsejlads mod København

11:00  Ankomst Tuborg havn (es� meret)

12:00  Afrigning - Debriefi ng - Afmønstring

... HVIS I KAN TÆMME HENDE

DISCOVERY CHANNEL OPDAGEDE NYE SIDER AF HINANDEN 

ANHOLT TUR-RETUR

”Vi har set helt nye sider af hinanden. At have kvalme sammen, sejle i mørket og 
opleve solen stå op på ny, styrker den sociale rela� on, respekten og sympa� en 
for hinanden. En sådan sejlads sæ# er for alvor de daglige samarbejdesdetaljer i 
perspek� v.” 

Kim Konstan! n Sølbeck, Nordic Business Development Director, Discovery 
Channel på 24-� mers teambuilding tur-retur Anholt med de øvrige nordiske salg-
sledere.

FÅ NOGET AT TALE OM FREMOVER

En tur med Essex Girl er en oplevelse, alle husker. Uanset hvad formålet er med at stå � l søs, går alle deltagere i 

land med noget, der kan bruges fagligt, personligt og socialt - bare spørg dem, der var med.

HVORFOR TEAMBUILDING TIL SØS

At sejle en ekstrem sejlbåd er som at drive en virksomhed. Det kræver godt lederskab, klare mål og krav on kon-

stant præsta� on samt kendskab � l hinandens kompetencer, roller og ansvar. Løbende håndtering af forandringer, 

klar og tydelig kommunika� on samt godt fællesskab, hvor samspillet sker i en udfordrende og trivselsfuld atmos-

fære er helt afgørende for at besætningen kan “navigere” sig gennem de forandringer og udfordringer en dag på 

vandet med Essex Girl byder på.


